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Beluister het audio boek van 
The Launch Checklist hier

Ah. Lanceren.
Je hebt er als ondernemer waarschijnlijk een haat-

liefde relatie mee. Je wéét: draai aan de juiste

knoppen en de centen rollen. Maar welke knoppen

dat exact zijn? Die magie heb je nog niet gevonden.

Inspiratie haal je bij concullega’s en mede-

ondernemers die zelf vollenbak lanceren. En die

daarbij groteske resultaten lijken te scoren. Voor

jou is het op dit moment vooral nogal

overweldigend. Zoveel te doen. Zoveel om aan te

denken.

The Launch Checklist to the rescue.

Dit e-book bevat de complete checklist van wat je nodig hebt voor een

succesvolle launch. Je kan daarvoor meteen doorscrollen naar pagina 25. Maar de

andere 31 pagina’s zijn minstens even interessant. Ik laat je niet aan je lot over.

Je kan dit e-book in één keer doornemen op de zetel of achter je bureau en het

daarna als werkdocument gebruiken. Zet het in je bookmarks voor wanneer je

lanceert, zodat je het snel weer bij de hand hebt als je het nodig hebt.

Voor de liefhebbers is er ook mijn zwoele stem. Want de audio versie is te

beluisteren via deze verborgen pagina op mijn website.
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Als laatste is een bedankje nog op zijn plaats: zo tof dat jij hier bent!

Dank je wel voor het aankopen van dit e-book en vooral ook: proficiat! Want jij
hebt bij deze alweer een stap gezet om verder te groeien met je onderneming.

Ik zie zoveel ondernemers met een prachtig aanbod. Een fantastische cursus
waar hart en ziel in zit maar… die op dit moment nog niet als zoete broodjes
verkoopt. So glad to see dat jij daar binnenkort niet langer één van bent.

Cheers,
Céline



HEJ!
IK BEN CÉLINE

Als lanceerstrateeg help ik coaches en dienstverleners aan droomklanten voor

hun waardevolle groepsprogramma’s en cursussen.

Ik heb lang gewerkt als online marketeer voor grote bedrijven als VRT, Live

Nation, Rock Werchter en Studio 100. Ik adviseerde hen over hun online marketing

én voerde de strategieën die ik aan hen voorstelde ook uit.

Ik reisde die periode maandelijks op en af naar mijn vriend, die terwijl ik braaf in

België zat in Zweden, Australië, de VS en Engeland heeft gewoond. Meer dan ooit

besefte ik dat ik zelf toch ook op zoek was naar dat tikkeltje extra vrijheid.

Dus zei ik ‘salut’ tegen mijn lieve collega’s en startte ik als freelance marketeer om

kleine ondernemingen te ondersteunen, voornamelijk op sociale media.

Wanneer zij aan het lanceren waren, schreef ik daarvoor de posts. Toch kwamen

die lanceringen niet altijd van de grond. Ik zag van dichtbij hoe ondernemers

zichzelf kapot werkten en al hun energie en goesting erin verloren.

Ik wilde hen echt helpen. Dus stelde ik voor om de salespagina eens na te lezen.

En de e-mailstrategie onder handen te nemen. En betaalde

advertentiemogelijkheden te bekijken. Ook al viel dat allemaal net buiten het

overeengekomen takenpakket.
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Voor ik het wist, zat ik mee aan

het stuur van de lancering. Ik

stemde alles op elkaar af, volgde

deadlines op en zag de druk op de

schouders van de ondernemers

zienderogen verlagen.

Het resultaat? De lancering verliep

pakken vlotter en mijn klanten

geloofden weer in hun aanbod?

De fonkel in hun ogen kwam

beetje bij beetje weer terug. Met

gemak én plezier verkochten ze

hun aanbod aan tientallen (soms

zelfs honderden!) droomklanten

tegelijk.

Doelen waar ze al jaren van droomden, werden eindelijk behaald.

Ik hoop met deze Launch Checklist voor jou die rol in jouw lancering op te nemen.

Door overzicht te brengen in een project dat voor vele ondernemers net veel

chaos veroorzaakt.

Lanceren hoeft niet intens te zijn, als je maar weet wat je doet. Good call dus om

dit e-book aan te schaffen. Let’s go!
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Back to basics:
wat is lanceren?

Je focust voor een langere periode

op het verkopen van één specifieke

cursus die je aanbiedt. In die periode

zet je marketing slim en strategisch

in om zoveel mogelijk droomklanten

te bereiken.

Aan die droomklanten ga je je

aanbod doen zodat ze uiteindelijk

van jou kunnen kopen.

Focus is daarin echt het codewoord.

Van zodra het te ingewikkeld wordt,

haken mensen af. Je wil dat dat ene

aanbod dé overduidelijke keuze is

voor je droomklant. Hoe meer opties

er zijn, hoe meer twijfel er ook is. En

meer twijfel zorgt voor minder

klanten op het einde van de rit.

Tijdens het lanceren is het jouw rol

als verkoper om je droomklant te

helpen de juiste beslissing te maken.

Dat is een uitdaging als er meerdere

opties zijn en dat zorgt voor

verwarring. 

Het heeft dan ook geen zin om

meerdere lanceringen door elkaar te

doen of om tegelijkertijd ook volop de

rest van je aanbod te promoten op

de kanalen waarop je je lancering

doet.

Simpel gezegd betekent lanceren dat je meerdere plekjes van je
aanbod verkoopt, in één marketingcampagne.
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Waarom lanceren?

Natuurlijk wil je meer vrijheid en meer omzet. Liefst van al nog

met een schaalbaar inkomen! En dan is een lancering meteen

aanlokkelijk.

Maar er zit meer achter dan dat. Zorg ervoor dat een lancering

niet alleen een nice-to-have is, maar dat het ook strategisch

een logische stap is voor je onderneming.

Voor mij heeft het bijvoorbeeld geen zin om dit e-book 3 keer

per jaar groots te lanceren en in tussentijd de deuren toe te

gooien. Er zijn slimmere manieren dan een lancering om dit

aanbod te verkopen.

Ik lanceer zelfs De Lanceerhub niet, al zou dat perfect kunnen.

Ik zou de Hub bijvoorbeeld twee keer per jaar kunnen lanceren

en met gemak mijn jaaromzet daarmee binnenhalen. Het is een

hele bewuste keuze om dat niet te doen.

Mijn droomklant is namelijk iemand die niet achteroverleunt en

zit te wachten op mijn aanbod. Die heeft op dit moment een

cursus of wil er één te maken en wil dus NU meteen verder.

Die gaat niet zitten wachten tot de deuren nog eens opengaan

om hulp in te schakelen. Dan zoekt ze het liever zelf uit.



Bij pakweg een productiviteitscursus is dat helemaal anders.

Dat probleem kan aanslepen. Er kunnen maanden, soms zelfs

jaren voorbij gaan tot jouw droomklant zich geroepen voelt om

dit aan te pakken. Het is te vrijblijvend.

Jij als productiviteitsexpert doet met je lancering op dat

moment een vlammetje aanwakkeren. Je geeft de motivatie

om er eindelijk écht iets aan te doen. Je zal op die manier veel

meer klanten krijgen dan wanneer je niet lanceert, maar voor

een doorlopende verkoop zou kiezen.

Sta er voor je verder gaat bij stil of jouw aanbod wel degelijk in

aanmerking komt voor een lancering. Anders heeft het geen

zin om verder te gaan, en moet je een andere strategie kiezen.



Een lancering is een groot
project en de kans is groot dat
je er heel wat tijd en energie in
steekt. Je wil dan natuurlijk
wel dat het resultaat van je
lancering daarmee in
verhouding is.

Na drie maanden keihard
werken is een omzet van 1500
euro nogal teleurstellend. Je
mag trots zijn op de stappen
die je hebt gezet en op wat je
hebt geleerd. Maar het is
natuurlijk vooral jammer dat je
dat niet vertaald ziet in je
omzet.

Als je een mini-cursus van om
en bij de 150 euro lanceert en
je verkoopt die aan tien
mensen, dan heb je nog
steeds ‘maar’ die omzet van
1500 euro.

Efficiënt lanceren
Bij een lancering voor een aanbod

van 750 euro zet je nochtans

dezelfde stappen en tik je dezelfde

checks van de checklist af. Verkoop

je dan aan 10 mensen, dan heb je

meteen een omzet van 7500 euro. 

Een groot verschil! Terwijl jouw input

voor het lanceren van een aanbod

van 750 euro niet veel groter hoeft

te zijn dan bij het lanceren van een

mini-cursus van 150 euro. Iets om

over na te denken!



The Launch
Checklist

Om deze fases te doorlopen, mag je op ongeveer drie maanden rekenen. Vanaf

de start van je voorbereiding tot het sluiten van je deuren. Dat klinkt lang, en je

had liever gisteren dan morgen al gelanceerd. Het kan dus een uitdaging zijn om

die tijd effectief te nemen.

Met de tijd aan jouw kant heb je nochtans veel te winnen. Wie die drie maanden

durft te nemen en de nodige ruimte vrijmaakt, draait gemiddeld vier keer meer

omzet dan wie dat niet doet.

Een lancering bestaat uit drie fases en daar is deze checklist ook op
afgestemd.

Pre-launch
fase

Launch
fase

Post-launch
fase
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Pre-launch
fase

In de weken en maanden nog vóór dat je aanbod te koop is, ga
je zaadjes planten. Je maakt droomklanten nu al enthousiast
zodat ze op het moment dat jij je aanbod doet, meteen klaar zijn
om te kopen.

Tijdens je lancering is je aanbod beschikbaar aan
aantrekkelijke voorwaarden. Aan de hand van kortingen,
bonussen en extra’s doe jij een onweerstaanbaar aanbod waar
je droomklant geen nee tegen kan zeggen.

Deze komt logischerwijs na je lancering, en gaat in vanaf het
moment dat je onweerstaanbaar aanbod niet meer beschikbaar
is. Kortingen en bonussen vallen weg, of je sluit zelfs volledig
de deuren.

Deuren open of toe?
 

Het is geen must om je deuren volledig te sluiten na je lancering. Voor een

volledige do it yourself cursus zonder begeleiding heeft dat bijvoorbeeld niet veel

zin. Op dat moment creëer je puur artificiële urgentie en fomo. Dat wordt anno

2023 niet meer zo goed gesmaakt.

 

Als er geen logische reden is om je deuren te sluiten, hoef je dat dus ook niet te

doen. Zet na je lancering dan een strategie in om je aanbod doorlopend te blijven

kopen. Zei daar iemand passief inkomen?

 

Gemakkelijkheidshalve gebruik ik in dit e-book wel steeds ‘het sluiten van de

deuren’ als referentie voor het einde van een lancering. 

Launch
fase

Post-launch
fase



In deze fase is er niets te koop, en

toch is het de meest cruciale fase

van je lancering. Dat komt omdat je

in de pre-launch fase van je koud

publiek, een warme doelgroep vol

droomklanten maakt.

Een koud publiek is er niet klaar

voor om van jou te kopen. Je moet

dan trekken of sleuren en verkopen

is vermoeiend en uitputtend. Het

hakt in je zelfzekerheid en begint te

twijfelen of het dan aan je cursus

ligt.

Pre-launch fase

Pre-launch
fase

Launch
fase

Post-launch
fase

Een warm publiek is compleet het tegenovergestelde. Zij zijn zich nu bewust van

hun pijnpunten en zijn bereid om in de oplossing daarvoor te investeren.

In de pre-launch fase plant je dus de zaadjes, die je in de launch fase oogst.
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Check 1: De drie levels van succes

Onbewust zijn we vaak zo gefocust op de grote doelen die we stellen voor een

lancering, dat we de kleinere wins té makkelijk over het hoofd zien.

Daarom moedig ik je aan om voor je lancering drie concrete scenario's uit te

schrijven over hoe jouw level van succes eruit ziet. Beschrijf hoe je je voelt bij

deze uitkomst, welke omzet daarbij hoort en hoeveel inschrijvingen dan nodig zijn.

Er zijn 3 mogelijke levels:

1. Een klein succes
Je bent 'erdoor'. Dit resultaat is niet wat je met de lancering hoopte te bereiken,

maar het is zeker goed genoeg! In het geval van een lancering wil dat vaak

zeggen: uit de kosten zijn.

2. Een gemiddeld succes
Het had beter kunnen gaan, maar je bent wel heel trots op de uitkomst. Bij een

gemiddeld succes van een lancering hoort zéker een mooie omzet met een mooie

winst die je er zelf aan overhoudt. Hoeveel? Dat bepaal je zelf!

3. Een episch succes
Dit is zo zot dat je het zelf amper kan geloven. Het liefst van al geef je een

gigantisch feest voor iedereen die je kent om je vreugde met hen te kunnen delen.

Een episch succes is hét droomscenario. Sta er maar eens bij stil wat dit voor jou

en je lancering betekent!

Beschrijf elk level van succes en daarbij ook hoe je dit zal vieren. Bij een klein
succes hoort al minstens een fles bubbels, voor het gemiddeld en het episch
succes laat ik je fantasie de vrije loop. Ik ben wel super benieuwd hoe jij je
wins gaat vieren. Laat het mij gerust weten!
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Check 2: Duidelijk afgelijnde doelgroep

Als je een aanbod lanceert voor “iedereen”, zal niemand zich uiteindelijk écht

aangesproken voelen. Als je aan marketing doet, wil je daarom een zo specifiek

mogelijk doelgroep bereiken. 

Mijn klant Rik Moons lanceerde Domme Vragen Bestaan Wel, een online training

die was ontwikkelt voor iedereen die regelmatig belangrijke gesprekken voert.

Psychologen en hulpverleners, maar ook leidinggevenden, werknemers,

freelancers en zelfs dokters komen in aanmerking.

Nochtans voert een psycholoog heel andere gesprekken dan een leidinggevende

of freelancer. Dat wil zeggen dat je in je communicatie heel algemeen moet

blijven.

Kiezen is winnen in dat geval. Rik en ik kozen ervoor om ons op leidinggevenden

te richten. Een doelgroep die ook vlot kan doorstromen naar de rest van zijn

aanbod.

Zo konden we de marketing en alle communicatie heel duidelijk afstemmen. We

bereikte exact wie we wilden bereiken en Rik kon op een vlotte manier de

connectie met zijn doelgroep aangaan.

Maak voor het voor jezelf klaarhelder wie jouw doelgroep is. Ga met hen in
gesprek en stem je lancering op hen af.



Een lead magnet of freebie is een gratis proevertje voor je droomklanten. Het kan

een gratis webinar of challenge zijn, maar ook een videotraining, e-book of

minicursus. Wees gerust creatief met de mogelijkheden.

 

Het is dé manier om je aanbod aan een warme doelgroep te verkopen. Je claimt

je expertise en gaat tegelijkertijd de connectie aan met je droomklant. In je lead

magnet toon je dat jij de juiste persoon bent om meer van te leren.

 

Een lead magnet trekt leads aan, dat zijn droomklanten die hun emailadres

achterlaten in ruil voor je freebie. Ze laten daarmee aan jou zien dat ze interesse

hebben in het onderwerp van je cursus. Warmer ga je een publiek niet krijgen.

 

Bedenk een sterk onderwerp en een passende vorm voor je lead magnet die
je doelgroep aantrekt en claim je expertise.

 

Check 3: Sterke lead magnet

Een klant heeft gemiddeld vijftien contactmomenten met je nodig voor ze

overgaan tot aankoop. Je lead magnet is daar één van. De andere veertien creëer

je onder andere dankzij e-mail marketing.

Dat gaat verder dan een toffe welkom e-mail en een paar reminders. In de dagen

en weken na het downloaden of bekijken van je freebie kan je deelnemers heel

gericht bereiken. Je neemt hen mee doorheen de klantreis.

Geef je een webinar? Stuur dan ook vooraf al een reeks toffe e-mails. Vul ze zo in

dat op het moment dat je je webinar live geeft, een groot deel van de aanwezigen

op dat moment meteen op de ik-koop knop klikt.

Creëer een mail flow waarin je je droomklant meneemt van “ik heb een
probleem” naar “ik heb een probleem dat ik NU wil oplossen

Check 4: E-mail marketing



Ook al is je lead magnet gratis, je zal ze altijd moeten promoten. Er is een

overaanbod aan gratis resources en de jouwe is daar slechts één van.

Daarom zet je in de pre-launch fase social media in om leads aan te

trekken.

Dat kan via Instagram zijn, maar ook Facebook, LinkedIn of zelfs TikTok.

Deel in je pre-launch minstens twee posts per week. Liever meer. Hoe meer

je in de pre-launch fase van je laat horen, hoe meer impact je zal maken in

je launch fase.

Met je content trek je niet alleen leads aan, je bent ook daar je zaadjes aan

het planten. Content die resoneert met droomklanten, zorgt ervoor dat je

warme publiek steeds groter wordt.

Deel in de pre-launch fase content op socials die je droomklant wakker
schudt. Deel je eigen ervaring en die van klanten, help mythes de
wereld uit en geef hier en daar een tip waar ze nu mee verder kunnen.

Check 5: Pre-launch content plan
voor socials



De launch fase start van zodra je

aanbod beschikbaar is. Je aanbod

is dan te koop aan aantrekkelijke

voorwaarden, om droomklanten

aan te moedigen nu de knoop door

te hakken.

Als je pre-launch fase goed is

gegaan, heb je nu een warm

publiek klaarzitten. In deze fase kan

je de zaadjes eindelijk oogsten.

Launch fase

Pre-launch
fase

Launch
fase

Post-launch
fase
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Op de sales- of verkoopspagina gebeurt het. Het is de pagina op je website waar

droomklanten zonder enige afleiding alle info over je aanbod zien.

Een sterke salespagina is cruciaal. Goede posts en e-mails hebben geen nut als je

droomklanten op de salespagina alsnog afhaken. Het is het belangrijkste dat je zal

schrijven tijdens je lancering.

Zorg ervoor dat de lezer zich eerst begrepen, en daarna gemotiveerd voelt.

Praktische informatie staat volledig laatst. Vertel eerst over de transformatie die je

aanbod teweeg brengt. Wat is het eindresultaat? Welke impact gaan jullie samen

maken?

Een klant beslist voor 90% op gevoel of die jouw aanbod wil of niet. Je moet
hen echt kunnen raken. Voorzie daarom voldoende tijd om een geweldige
salespagina te schrijven.

Check 6: Converterende salespagina

Tijdens de launch fase zet je kortingen en/of bonussen in om een

onweerstaanbaar aanbod te creëren. Het is een win-win situatie: je klant ontvangt

meer voor minder geld en jij maakt meer impact en daarmee ook meer omzet.

 

Welke bonussen je inzet, is een strategische keuze. Je kan ze gebruiken om

belemmerende gedachten bij je droomklant weg te nemen. Dat wil zeggen dat je

met je bonus een reden tackelt waarom ze op dit moment niet voor je aanbod

zouden kiezen. Je helpt daarmee je droomklant om de laatste stap te overkomen.

 

Als diëtiste met een cursus over gezonde eetgewoonten, zou je kunnen merken

dat droomklanten niet instappen omdat ze geen tijd hebben om te koken. Dan kan

je een bonus inzetten die net dat probleem voor hen oplost.

 

Zet bonussen en korting strategisch in zodat ze je lancering liften en voor
meer sales en omzet zorgen.

Check 7: Onweerstaanbaar aanbod



Het einde van je lancering creëert automatisch een momentum. Dat is een

piekmoment waarop veel droomklanten een beslissing maken. Op het moment

dat je deuren sluiten, zie je een piek in je sales.

Bij grotere lanceringen kan je meer momentum inbouwen. Door kortingen en

bonussen op strategische momenten te laten wegvallen, creëer je extra

piekmomenten in je sales.

Een goed voorbeeld daarvan is een Fast Action Bonus. Een extra die enkel geldt

voor de snelle beslissers, bijvoorbeeld voor degenen die binnen twee uur na het

openen van de deuren intekenen.

Richt je lancering zo in dat je droomklant op verschillende momenten wordt
uitgenodigd om een beslissing te maken,

Check 8: Momentum



Check 9: Social Proof

Droomklanten on the edge trek je over de streep door resultaten te laten zien. Met

social proof geef je hen het laatste stukje vertrouwen dat ze van je nodig hebben.

Dat kunnen uitgebreide, volledig uitgeschreven testimonials zijn, of screenshots

van berichtjes die je van tevreden klanten krijgt. Zorg voor een mix van beide en

verspreid ze overal.

Is het de eerste keer dat je deze cursus lanceert en heb je daardoor nog geen

social proof? Bekijk dan eens welke testimonials en screenshots je van een ander

aanbod zou kunnen delen. Je bent nog steeds dezelfde ondernemer en dezelfde

persoon.

Heb je toch écht geen bruikbare social proof? Dan kan je overwegen om je

aanbod aan een lagere prijs met een testgroep te delen, in ruil voor feedback en

een testimonial.

Deel overal waar je kan social proof: op je salespagina, in je e-mails op je
socials,... . Geef aan je droomklanten dat laatste stukje vertrouwen dat ze van
je nodig hebben.
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In theorie eindig je met een

piekmoment. Je onweerstaanbare

aanbod vervalt of je deuren sluiten

en last minute beslissers stappen

massaal nog in. Het is aanlokkelijk

om meteen daarna in de zetel te

ploffen en het hele avontuur achter

je te laten.

Doe dat toch maar niet. In de post-

launch fase liggen nog kansen,

vooral voor een volgende lancering.

Zo kan je blijven groeien en,

wanneer je daar klaar voor bent,

een tweede next level lancering

neerzetten.

Post-launch fase

Pre-launch
fase

Launch
fase

Post-launch
fase
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Er zijn altijd droomklanten die denken: “ik doe volgende keer wel mee.” Daarom is

het slim om meteen na je lancering alvast een nieuwe wachtlijst te openen.

 

Wie zich daar voor inschrijft, maakt deel uit van een warm publiek waar je in een

volgende lancering eenvoudig je aanbod aan kan doen. Je kan hen volgende keer

uitnodigen voor je lead magnet, en hen zo weer meenemen doorheen het hele

proces.

 

Dankzij de wachtlijst plak je ook een gezicht op de twijfelaars die je niet hebt

kunnen binnenhalen. Hun feedback is goud waard voor jou. Ze kunnen je vertellen

waar jouw kansen liggen. Trek dus je stoute schoenen aan en vraag: “waarom

heb je beslist om nu nog niet mee te doen?”

 

Open meteen na je lancering een wachtlijst voor de volgende ronde en hou
hen op de hoogte bij een eventuele nieuwe lancering.

 

 

Check 10: Wachtlijst voor een volgende ronde

Wat vaak gebeurt: je lancering gaat goed, je bent blij met het resultaat en dan…

zet je volgende keer weer exact dezelfde strategie op. Met een beetje geluk gaat

die ook weer ‘gewoon goed’ gaan. Maar je gaat er niet van groeien.

Tijdens lanceringen komen altijd ideeën naar boven voor de volgende keer, of

frustraties die je dan liever achterwege laat. De kans is groot dat je die tegen de

volgende ronde alweer vergeten bent. Ook al denk je nu van niet.

Voorzie daarom een moment om al die gedachten en ideeën neer te schrijven.

Evalueren is niet heel sexy, maar wel dé manier om het resultaat van je
volgende lancering te verdubbelen. Maak er tijd voor en sla je bevindingen
ergens op.

Check 11: Evaluatie en learnings



Wat het resultaat van je lancering ook is, vier het. Een lancering op poten zetten is

niet simpel, en vraagt wat denk- en oefenwerk. Gewoon het feit dat je dat hebt

gedaan, en dat je jezelf die volgende stap in je onderneming gunt is iets om trots

op te zijn.

Zelfs als je lancering een mega succes was, is het o zo makkelijk om te vergeten

het resultaat te vieren. Grijp daarom terug naar je drie levels van succes en hoe je

jezelf beloofd had dat je ze zou vieren.

Ook als je lancering niet helemaal is gelopen zoals je had gehoopt, mag je echt wel

trots op jezelf zijn. Vergeet niet welk parcours je hebt afgelegd. Daar zitten

ongetwijfeld mooie wins tussen.

Bekijk je drie levels van succes en vier je wins zoals je het aan jezelf had
beloofd.

Check 12: Het vieren van je resultaat
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Een groepsprogramma of online
cursus lanceren op de juiste manier, is
jouw kans om je onderneming
moeiteloos verder op te schalen. Je
kan blijven groeien: van pakweg
tienduizend euro omzet bij een eerste
lancering, helemaal naar de
honderdduizend bij een derde of
vierde.

Doe vooral wat goed voelt en wat bij
jou past. Laat je expertise zien zonder
een rolletje te spelen. Dan zullen de
mensen die jouw aanbod nodig
hebben, je zeker en vast ook vinden.

Binnen marketing en lanceren is niets
juist of fout. Er zijn alleen geslaagde
en minder geslaagde experimenten.
Welke strategieën voor jou werken,
kan alleen jij ontdekken door ook
effectief een lancering te doen.

Neem dus nu actie en zet je lancering
op de planning. Gebruik daarvoor The
Launch Checklist als werktool die je er
je hele lancering bij kan nemen als
houvast. Op de laatste pagina’s van
dit e-book vind je nog extra resources
die je verder ondersteunen.

Lanceren is een spel, leer het

spelen. De mogelijkheden zijn

even eindeloos als jouw

creativiteit.

The Next Steps

Deze checklist bevat de must haves
voor elke lancering, waar jij je eigen
sausje nog over mag, of zelfs moét
gieten. Meer dan ooit liggen alle opties
open.

Pagina 26



Extra resources

Tijdens deze gratis masterclass deel ik

met jou de complete methode die ik als
lanceerstrateeg inzet voor mezelf en

voor klanten waar al grote successen

mee geboekt zijn.

www.celinederoeck.com/masterclass

Succesvol
lanceren: hoe dan?

Céline De Roeck over Lanceren - Podcast

In deze podcast deel ik tips,
inzichten en persoonlijke
ervaringen over lanceren en

het ondernemerschap. We

hebben het uitgebreid over

online marketing en
strategie. De afleveringen zijn

gemiddeld rond 18 minuten en

zijn te beluisteren via Spotify.

Dit zijn de drie meest
beluisterde afleveringen.

#1 - Van uurtje factuurtje naar
ondernemen op mijn ritme: mijn verhaal

#2 - Zo werk je met een wachtlijst
tijdens je lancering

#4 - Zo maak ik een lanceerplan op



De volledige toolbox die je
nodig hebt om een
succesvolle lancering te
draaien: templates, scripts,
uitgebreide videomodules én
een planning met concrete
acties voor de volledige
uitwerking van een next level
lancering.

Je wordt stap voor stap
begeleid doorheen je lancering
en zet je ideeën om in actie.
Je hebt alles wat je nodig hebt
op één plek, in De Lanceerhub.

De Lanceerhub

www.celinederoeck.com/lanceerhub

Heb jij een account op Instagram voor je

onderneming waar je dagelijks tijd in steekt? Maar

lukt het niet om van die volgers die je hebt

opgebouwd ook betalende klanten te maken?

In dit e-book ontdek je een lanceerstrategie volledig

afgestemd op enkel en alleen Instagram. Het laat je

toe een laagdrempelig aanbod te lanceren op een

simpele manier met weinig kosten.

E-book:
Lanceren via Instagram

www.celinederoeck.com/lanceren-via-instagram



let's do this!
Veel succes met het neerzetten
van jouw lancering.
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